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 الثاين واألربعونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددددد هلل رب العدددداملني  والالدددد ة والسدددد م عددددىل سدددديد ا حممددددد وعددددىل   دددده  

 وصحبه أمجعني.

يف كتدداب العدددة   -رمحدده اهلل–وفددق الدددين بددن قدامدده أمددا بعددد  فدد  علمددا مددع م

والعلمددا يف كتدداب العيدددين  وسددبق يف الدددرس ااددام أن بيمددا حكددم هددذ  الالدد ة 

 معما اآلن يف كيفية هذ  الال ة.وبيما وقتها  فبقي 

 )املتن(

 .(فإذا حلت الال ة تقدم اإلمام): فقال املالمف

 )الرشح(

مد   فإذا حلت الالد ة هدذ  الملدة يمكدن أن  ستشدف ممهدا أو يمكدن أن   

 :عىل معميني اثمني

حلدت الالد ة صدىل  فإذا حلت مدن احللدول  يعمدي أقيمدت الالد ة  فدإذا -1

 هبم ركعتني.

قدددال: حددد   الددددين  بمعمددد : لددداج أللددده  ولددداج وقتددده  فدددإذا حلدددت الالددد ة  ي 

 فلياليل هبم ركعتني. يعمي: ابتدأت الال ة 

واملعمدد  الثدداين حلددت مددن اإلحدد ل الددذي فددد التحددريم  فكدد ن الالدد ة  -2

م  فإذا لاعت وصارت ح الا  فلياليل هبم ركعتني.  كا ت حرا
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وقددددت رس ااددددام  هددددذين املعميددددني طددددأل ارتبدددداط أو ألحددددد ا ارتبدددداط بالددددد

  فهدددذا حلدددت بمعمددد  ح دددتا  إذالال ة يماسب املعم  الثاين  ألن األول قال: 

ال يستشف ممه يشج  أما إذا محلته عىل حلدت بمعمد  يعمدي كا دت حدرام فالدارت 

.  ح الا

رشوع وقت المافلة  ألن الال ة كدأل ىد   عىل أن وقت العيد يبتدئ من بعد

تفدددداع  فددددإذا ارتفعددددت حلددددت المافلددددة  فيكددددون إذا بدددددأت الشددددم  يف االر المبددددي 

ع المافلة  فك نه اآلن يشري )فإذا حلت الال ة(قوله:    يعمي فإذا دخ  وقت لوا

 إىل بداية الوقت  لكمه تكلمما يف الدرس ااام ف ي الوقت أفض ؟ 

 وهذا الذي كان قدمه املالمف من البداية. قال: إذا ارتفعت قيض رمح  

 )املتن(

فدددإذا حلدددت الالددد ة تقددددم اإلمدددام فالدددىل هبدددم ): -رمحددده اهلل–فقدددال املالدددمف 

 .(ركعتني ب  أذان وال إقامة

 )الرشح(

 قدد  غددري واحددد مددن أهدد  العلددم  كددابن عبددد الددا وموفددق الدددين وغري ددا أن 

ال ثالدددددال أو ال رابدددددع طدددددأل  وهدددددذا  صددددد ة العيدددددد ركعتدددددنياألمدددددة  أمجعدددددت عدددددىل أن 

 .باالتفاق
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قدددرأ فددديهأل بالفا دددة وبسدددورة   أنددده يالددديل هبدددأل ركعتدددني وأىدددأل لهريتدددان  وأنددده ي 

قدددرأ  هدددر هبدددأل ي  فددديهأل الفا دددة   وهدددذا باتفددداق أهددد  العلدددم  أن صددد ة العيدددد ركعتدددني   

 وسورتني.

  علق عىل ك م املالمف الذي بعد هذا ثم  رلع إىل هذ  املس  ة.

 )املتن(

 .(تقدم اإلمام فالىل هبم ركعتني ب  أذان وال إقامة)قال املالمف: 

 )الرشح(

  وهدذا ص ة العيد ال ي رشع فيها ت ذين وال ي رشع فيها إقامدةك نه يقول: أن 

أن  "الالددددحيحني"يف مدددا روا لددددابر كدددأل يف  الدددذي كدددان عددددىل عهدددد رسددددول اهلل 

 صىل العيد من غري  ذان وال إقامة. المبي 

دددثت ابددن ويف عهددد   يف عهددد بمددي أميددة احدددأ همددا  تدد ذينإال أندده  الددريبري أح 

 ما  إقامة  فوقع اخل ف يف هذا الريمن.ه

االتفددداق ورلدددع اإلمجددداع عدددىل أنددده ال بعدددد مدددا ا قدددرأ عةددد بمدددي أميدددة رلدددع 

 ي رشع لال ة العيد  ذان وال إقامة.

عةد مدا  وأمجعدت األمدة عدىل قدول  فإ ده يعتدا واملعلوم عىل أنده إذا ا قدرأ 

عددىل أن صدد ة  اإلمجدداع  فلهددذا يسددتيع أن يقددال: وأمجعددت األمددة كددذل  مددن قبيدد 

مددن  "الالددحيحني"العيدد  ال ي رشددع فيهددا  ذان وال إقامدة  وهددو حددديال صدحيح يف 

 .ابن عباسحديال 
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والمدداج هدو أخدن مدن  ال ي رشع اآلذان وال ي رشع إقامة  هد  ي رشدع المدداج؟

   .أن يقول: الال ة لامعةاآلذان  واآلذان هو 

 فه  ي رشع هذا أم ال؟

اهري أهد  العلدم  ومدمهم السدادة األحمداف  هما وقدع اخلد ف  الدذي عليده مجد

أن العيد ال ي رشدع فيهدا يشج مدن ذلد   ال  ذان  -رمحهم اهلل– وااالكية واحلمابلة

 وال إقامة وال المداج الذي هو الال ة لامعة.

أنه  وع يف ص ة العيد  ب ن يمدادا بد ن  -رمحه اهلل–ولوع اإلمام الشافعي 

 الال ة لامعة.

 مهور؟ وبألذا استدل اإلمام الشافعي؟ بألذا استدل ال

عدددن  حددددثمي التقددد م  يقدددول: كدددأل يف كتابددده األ -رمحددده اهلل–اإلمدددام الشدددافعي 

مددددادا يف صدددد ة العيددددد  ي   كددددان عددددىل عهددددد رسددددول اهلل  أنري هددددابددددن  ددددهاب الري

  استدل هبذا. الال ة لامعة.واإلمام الشافعي 

الل اإلمددام الشددافعي مدن خدد ل الدددروس التدي تقدددمت عمددد ا همدا يف االسددتد

 هبذا األثر  فيه ك م  ااذا؟ 

  مداذا يسدم  هدذا؟ "عدن ابدن  دهاب الريهدري أن رسدول اهلل"هو ثقة عمد   

حديال مرس   واحلديال املرس  هو حجة عمد الشافعي  لي  بحجة فهمدا وقدع 

إ كال  ااذا استدل اإلمام الشدافعي يف هدذ  املسد  ة باحلدديال املرسد   رغدم أنده 

 ب ن احلديال املرس  حجة.  ال يقول
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داب عدىل ذلد  كدأل يقدول السدادة الشدافعية وعدىل رأسدهم  وافح اإل دكال    

ألن هدذا وأن كدان حدديال مرسد  إال أنده يعتضدد  قال:  احلافظ بن حجر يف الفتح

 بالقياس.

وأنددتم تعلمددون بدد ن الشددافعي يقددول: بدد ن احلددديال املرسدد  لددي  بحجددة  إال 

  مددا بحددديال متالدد  أو اعتضددد بقيدداس لدديل ضدددإذا اعتضددد بمرسدد   خددر أو اعت

هما؟ قالوا: ألنه ثبدت كدأل يف السدمن بإسدماد صدحيح إن يف  هو القياس الذي ي ولد

  ادا بالال ة لامعة.  ص ة الكسوف أن المبي 

فقدددال الشدددافعي: ويقددداس العيدددد عدددىل صددد ة الكسدددوف  ألىدددا بجدددامع أن كددد  

 بالقياس وباحلديال املرس .ممهأل ص ة لامعة  فاستدل الشافعي عىل ذل  

"صددددحيح فقددددد اسددددتدلوا بحددددديال لددددابر وهددددو يف  بددددألذا اسددددتدل المهددددور؟  

فلدم يمدادهل طدا وال يشج مدن  فإ ه قال: صليت العيد عىل عهد رسول اهلل  مسلم"

ذل   فخن وال يشج فهذا دلي  عىل أن حت  الال ة لامعة ال تقدال: يف صد ة 

 العيد.

مددن حيددال الدددلي  وأن صدد ة العيددد مثدد  مددا  ومددا ذهددب إليدده المهددور أرلددح

 عىل أنه ال ي رشع طا يشج من ذل . -رمحه اهلل–قال املالمف 

 )املتن(

تقدددم اإلمددام فالددىل هبددم ركعتددني بدد  أذان وال إقامددة يكددا يف )قددال املالددمف: 

ا سوا تكبرية القيام ويرفع يديه مع ويف الثا ية مخسا   ا بتكبرية اإلحراماألوىل سبعا 
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ة ومحمد اهلل وياليل عىل المبدي صدىل اهلل عليده وسدلم بدني كد  تكبريتدني ك  تكبري

جة  .(ثم يقرأ الفا ة وسورة و هر فيهأل بالقرا

 )الرشح(

بددددني الكيفيددددة التامددددة همددددا  قددددال: ركعتددددني مددددن غددددري  ذان وال إقامددددة تقددددرأ فيهددددا 

هدددر هبدددأل لالددد ة كهيئدددة ا  ألىدددا عمدددد ا إىل همدددا الالددد ة متفقدددة   بالفا دددة وسدددورة و  

 املعتادة.

 -  وهي:ذكرها ث ثة أموربص ة العيد ي ضاف عليها ف فاف املالمف ب ن 

  والتحميدد بدني كد  تكبريتدني -  2عيادة التكبري والالد ة عدىل المبدي  -1

د يف صد ة العيدد   -3 دريا وبرفع اليدين عمد كد  تكبدرية  فدإذا عمدد ا ث ثدة مسداا  ت 

 عىل الال ة املعتادة.

 )املتن(

ا سوا ويف الثا ية مخسا   ا بتكبرية اإلحراميكا يف األوىل سبعا )املالمف: قال 

 .(تكبرية القيام

 )الرشح(

ا  فيكدون الركعدة األوىل فيهدا   م سدبعا د يف التكبري بعد تكبدرية اإلحدرا يعمي: ي ريا

ثأل يددة  والركعددة الثا يددة فيهددا سددتة  إذا حسددبت تكبددرية اإلحددرام وتكبددرية القيدددام يف 

يدة  وهدذا مدذهب مجهدور أهد  العلدم  ومدمهم السدادة ااالكيدة والسدادة الركعة الثا 

 احلمابلة عىل أن ص ة العيد يف األوىل ثأل ية تكبريات ويف الثا ية ست تكبريات.
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الشدددافعية فدددالفون يف البدايدددة فيدددذكرون بددد ن يف البدايدددة ثأل يدددة  همدددا المهدددور 

م  أمدددا يف الركعددددة  عية يرييدددددون ثأل يدددة غدددري تكبددددريةيقولدددون: سدددبعة  فالشددداف اإلحدددرا

 الثا ية فيستوون.

فهددو يقددول: ثدد أ تكبددريات مددع تكبددرية  -رمحدده اهلل–أمددا مددذهب أبددو حميفددة 

م  م فتالددري أربعددة  أربعددة يف الركعددة األوىل إذا أفددفت إليهددا تكبددرية اإلحددرا اإلحددرا

 يف الثا ية إذا أففت طا التكبري.وأربعة 

ليددددة  يعمددددي: عددددىل  -رمحدددده اهلل–إال أن عمددددد أي حميفددددة  جة تكددددون متوا أن القددددرا

ا ويقرأ الفا ة والسورة  ثم يركع ثم يسدجد ثدم ادا يرفدع ال يكدا  وإ دأل  يكا أربعا

ليدة وهدذ  كيفيدة صد ة  جة متوا يقرأ الفا ة والسدورة ثدم فدتم بدالتكبري فتكدون القدرا

 العيد عىل مذهب السادة األحماف.

عتدني يقدرأ فيهدا بالفا دة وسدورة التدي هدي مدن رك اتفقوا عىل الكيفية املجملدة

هددر فيهددا إال أىددم اختلفددوا يف املسدداا  الددث أ التددي أفددافها املالددمف   ملسدد  ة او  

األوىل يف عيددددددادة التكبددددددري التددددددي عليهددددددا المهددددددور عددددددىل أن يف الركعددددددة األوىل ثددددددألين 

 تكبريات ويف الركعة الثا ية ست تكبريات.

فددددق يف سددددت تكبددددريات وفددددالف يف  التكبددددري األول  ويضدددديف والشددددافعي يوا

 تكبري.
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جة يف الددددركعتني يكددددون متددددواالا  يكددددا  أبددددو حميفددددة يقددددول: أربعددددة. إال أن القددددرا

م ثم يضيف إليها ث أ  ثم يقرأ الفا دة وسدورة ثدم يركدع ويسدجد  تكبرية اإلحرا

 تكبريات. ثم يقوم  يقرأ الفا ة وسورة ثم فتم ب ربع

كافئدددة فدددإن الث ثدددة صدددفات التدددي هدددذ  الكيفيدددات األدلدددة فيهدددا تكددداد تكدددون مت

 .رويت لاجت عن صحابة رسول اهلل 

أندده علددم أصددحابه  فالددذي اسددتدل بدده أبددو حميفددة قددد ثبددت عددن ابددن مسددعود 

صدددد ة العيددددد عددددىل هددددذ  الكيفيددددة  والشددددافعي اسددددتدل بحددددديال لددددابر  والمهددددور 

يف  فدديأل أخرلدده ال مددذي أن المبددي  -رم اهلل عمهددا-عااشددة اسددتدلوا بحددديال 

  ة العيد كان يفع  ذل .ص

يف السددددمن قددددال: وأقددددوا يشج يف هددددذا  -رمحدددده اهلل–إال إن اإلمددددام ال مددددذي 

وأن كدددددان فيددددده كددددد  اخلدددددري  إال أن  -رم اهلل عمهدددددا-عااشدددددة البددددداب هدددددو حدددددديال 

حديال عااشة أقوا  فلهذا القول بالالفة التدي قدال هبدا المهدور أقدوا وأن كدان 

هدددددذ   .ثبتددددت عدددددن صددددحابة رسدددددول اهلل  ال ي مكددددر عدددددىل الالددددفة األخدددددرا  ألىدددددا

 التي هي مس  ة التكبري. للمس  ة األوىلبالمسبة 

 )املتن(

يكددا يف األوىل سددبعا بتكبددرية اإلحددرام ويف الثا يددة مخسددا )ثددم قددال املالددمف: 

 .(سوا تكبرية القيام ويرفع يديه مع ك  تكبرية

 )الرشح(
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 أفافها املالمف. التي املس  ة الثا يةويرفع يديه مع ك  تكبرية  هذ  

م ي رشدع فيهددا رفددع اليدددين   م اتفقددوا أن تكبددرية اإلحددرا ادا يكددا تكبددرية اإلحدرا

  ه  ي رشع فيها رفع أم ال؟فاختلفوا يف الست واخلم  التي يضيفها  

الدددذي عليددده مجددداهري أهددد  العلدددم  أنددده ي رشدددع رفدددع اليددددين يف التكبدددري  وذهدددب 

إال يف  رفددددععمدددده  أندددده ال ي رشددددع ال يف أصددددح الروايددددات -رمحدددده اهلل–اإلمددددام مالدددد  

 تكبرية اإلحرام.

المهدددور اسدددتدلوا عدددىل ذلددد  بحدددديال أخرلددده ابدددن مالددده مدددن حدددديال ابدددن 

عمدددر بدددن اخليددداب  إال أن عمدددر بدددن اخليددداب أثدددر  أنددده إذا عمدددر  واسدددتدلوا بفعددد  

 صىل العيد رفع اليدين. أخرله البيهقي يف السمن. إال أنه متكلم يف إسماد .

بدددددن عمدددددر الدددددذي أخرلدددده ابدددددن مالددددده كدددددذل  مدددددتكلم فيددددده وحددددديال كدددددذل  ا

 إسماد .

أما اإلمام مال  بقي عىل األص   فقدال: أندا أقدي  هدذ  املسد  ة عدىل التكبدري 

العادي  أما رأيت أن التكبري العادي الذي هدو بدني السدجود ال ي رفدع فيده اليددين  

 فبقي عىل األص . 

  مددن املحققددني يقولددون: وغددري -رمحدده اهلل–وكدد  القددولني  حتدد  ابددن قدامدده 

ج رفددع أو ا يرفددع  فددإن األمددر يف ذلدد  واسددع إن  دداج  كدد  القددولني لدده ولاهددة  سددوا

 اهلل.

 )املتن(
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 ويرفع يديه مع ك  تكبرية ومحمدد اهلل ويالديل عدىل المبدي )قال املالمف: 

 .(بني ك  تكبريتني

 )الرشح(

  عددىل المبدددي أندده بدددني كدد  تكبريتدددني محمددد اهلل ويالدددىل  املسدد  ة الثالثدددةهددذ  

 وهي املس  ة الثالثة التي ختالف فيها ص ة العيد  الال ة املعهودة.

وقدددال هبدددذا القدددول وهدددو: إفدددافة التهليددد  والتكبدددري والتحميدددد والالددد ة عدددىل 

: ي سددن أن  المبددي  بددني التكبريتددني  قددال بدده اإلمددام الشددافعي واإلمددام أمحددد  فقددالوا

مد اهلل بني ك  تكبريتني.   مح 

أنه ال ي رشدع ذلد   بد  يدواىل  -رمحهم اهلل–مام أبو حميفة ومال  وذهب اإل

 يف التكبري  وال يتلفظ بذل  ب  يرس فيها.

أنده لداج أثدر عدن ابدن مسدعود أنده كدان يفعد  ذلد   أمدا المبدي  وسبب اخلد ف

  ددروا عمدده يف هددذ  املسدد  ة يشج  فجدداج أثددر عددن ابددن مسددعود أندده كددان بددني فلددم ي 

 .وياليل عىل المبي  ك  تكبريتني محمد اهلل

فالدذي صدحح أثدر ابدن مسدعود قددال هبدذ  الكيفيدة  والدذي ا يالدحح أثدر ابددن 

 مسعود بقي عىل األص  العام  وهو أنه ال ي رشع أي ك م  ألنده   قد  أن المبدي 

 .عاد التكبري  وا يمق  عمه أنه محد اهلل أو صىل عىل المبي 
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يمكددر هددذا عددىل هددذا  وهددذا عددىل وكددذل  املسدد  ة هددذ  األمددر فيهددا واسددع  فدد  

هددذا  ألن األمددر يف ذلدد  لددي  مددن بدداب الفددروأ بدد  هددو مددن بدداب السددمن  ومددن 

 تقوا عمد  أثر من األامة أو األحاديال قال به.

 )املتن(

ويرفع يديه مع ك  تكبرية ومحمد اهلل وياليل عىل المبي صىل )قال املالمف: 

 .(ة وسورة و هر فيهأل بالقراجةاهلل عليه وسلم بني ك  تكبريتني ثم يقرأ الفا 

 )الرشح(

قلمدددددا هدددددذا باإلمجددددداع  فقدددددد اتفقدددددوا عدددددىل ذلددددد   إال أىدددددم اختلفدددددوا يف مسددددد  ة 

 ما هي السورة األفض  التي ت قرأ يف العيد؟السورة  

أنددده ال ي سدددن  -رمحددده اهلل–وقدددع اخلددد ف يف ذلددد   فدددذهب اإلمدددام أبدددو حميفدددة 

 سن. يئاا معني  ب  أي يشج قرأ يف ذل  فهو ح

جة  وذهدددب اإلمدددام مالددد  واإلمدددام أمحدددد كدددأل قدددال املالدددمف: إىل أنددده ي سدددن قدددرا

 مث  ص ة المعة. ."الغا ية"و "األعىل"سوريت 

جة   ."القمر"و "ق"وذهب اإلمام الشافعي إىل أنه ي سن قرا

جة السدورة يف العيدد ث ثدة أقدوال قدول اإلمدام أبدو   فعمد ا عىل ما ي سدن مدن قدرا

ن ابن مسعود يف الالحيح أنه إذا كان صدىل هبدم العيدد قدرأ يف استدل ب ثر ع حميفة

 العيد بسور من املفال   ودلي  عىل أن ذل  األمر واسع.
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واسدددتدل مالددد  وأمحددددد بحدددديال الددددمعألن بدددن بشدددري  فقددددد أخرلددده مسددددلم يف  

 "األعدددددددددىل"كدددددددددان يقدددددددددرأ يف العيدددددددددد ويف المعدددددددددة سدددددددددوريت  صدددددددددحيحه أن المبدددددددددي 

 ."الغا ية"و

 "صددحيح مسددلم"سددتدل كددذل  بحددديال صددحيح لدداج يف أمددا الشددافعي فقددد ا

 ."القمر"و "ق"قرأ يف العيد ب من حديال رافع أن المبي 

ا األحاديال يف ذل  متكافئدة وكدذل  األمدر يف ذلد  واسدع  فدإن المبدي   إذا

.  فع  ذل   واإلمام خمري يف أي سورة  اج قرأ

 )املتن(

جةثم يقرأ الفا ة وسورة و هر فيهأل بالقر)املالمف:  فإذا سلم خيب هبم  ا

 .(خيبتني

 )الرشح(

جة إىل التسدددليم  اددداذا؟ ألن بقيدددة اطيئدددات متكافئدددة  املالدددمف  قلددد  مدددن القدددرا

إذا سددددلم )ومعلومدددة عمددددد   فلهددددذا  اوعهددددا وذهددددب مبددددارشة إىل التسددددليم فقددددال: 

ا باالتفاق عىل أن العيدد ي رشدع فيهدا خيبتدني وإن (خيب هبم خيبتني   وهذا أيضا

  خرة عن الال ة.اخليبتني مت

 )املتن(

فإذا كان فيرا حثهم عىل الالدقة وبني طم حكمها وإن كان  )قال املالمف:

 .(أفح  بني طم حكم األفحية
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 )الرشح(

بإ ه إذا أكم  اإلمام ص ة العيد  أقام وخيب يف المداس  وفيدب خيبتدني 

ن ويمدددب كخيبددة المعددة  بددأل أنمددا عمددد ا عيدددين اثمددني  إذا كددان الفيددر فالددذي ي سدد

وهي عكاة الفير  فيبني عدىل مدن  دب؟ ومتد  للخييب  أن يبني طم سمة الفير  

رج؟ وكم مقدارها؟  خت 

أمدددا إذا كدددان يف عيدددد األفدددح   فإ ددده يبدددني أحكدددام المسددد  واألفدددحية فددد ي 

أفددددحية ت رشددددع ومددددن الددددذي يتكفدددد  هبددددا؟ ومددددا العيددددوب التددددي يمكددددن أن تولددددد يف 

قدددع  فدددإن األفضددد  واألوىل عدددىل أن باخليبدددة  األفدددحية؟ وهدددذا مدددن بددداب ربددد  الوا

  ففدي المعدة مدث ا يبدني أحكدام اخليبة ت رب  باليشج الذي مدن العبدادات املتتاليدة

الالدددلوات  ويبدددني املوايبدددة عليهدددا وكدددذل  احلدددا يبدددني أحكدددام احلدددا يف اخليبدددة  

فيكدددددون طدددددذا الدددددذي عليددددده املحققدددددني أن اخليبدددددة معقولدددددة املعمددددد   ليسدددددت عبدددددادة 

ا ت رشدع يف اليشدج املدتكلم فيهدا عدىل اليشدج الدذي أ نشد ت اخليبدة مدن وحدها  ألىد

قددد قلمددا قددد خيددب  يف صدد ة الكسددوف فددإن المبددي أللدده  وتددذكرون اددا تكلممددا 

إن الشدددم  والقمدددر »قدددام وقدددال:  فيهدددان هددد  ي شددد ط اخليبدددة أم ال؟ ألن المبدددي 

 .« يتني من  يات اهلل  ال يكسفان ملوت عظيم وال حلياته

سددف ملددوت إبددراهيم  فددالمبي  لمدداس قددالوا ألن ا يف ذلدد  الوقددت بدد ن هددذا قددد ك 

 رب  بذل  اخليبة. 
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هما عىل قول ص ة عيد األفح  ما عمد ا إ كال  ألن سمة األفدح  تقدع 

يف املالدىل مدن ال يمدوي أن يضدحي  لكدن إذا رغدب  بعد الالد ة  فلهدذا قدد مح د

 عددن سددمة رسددول اهلل  وأىددا والبددد أن ال يددتخىل اإلمددام وحددال ب ىددا سددمة المبددي 

 من  عاار الدين  قد هييا فيه اإليألن فيضحي. 

فاإل دددكال عدددىل عكددداة الفيدددر  فدددإن عكددداة الفيدددر  بمجدددرد الالددد ة فقدددد بيددد  

كددددددأل يف  وقتهددددددا  وإال فهددددددي صدددددددقة  بخدددددد ف األفددددددح  عكسددددددها فددددددإن المبددددددي 

ة فقدال: أنه اا قام إىل الال ة إىل اخليبدة رأا  دا من حديال لابر "الالحيحني"

بحت قب  الال ة  والمس  ما ي ذبح بعد. «فإىا  اة حلم»  التي ذ 

ا ألددد أحددد مددن الفقهدداج تكلددم عددىل هددذ  املسدد  ة  وهددي عددىل  أي أسدداس أنددا 

 ي رشع الك م يف الريكاة؟

: ال يقالدددد هبدددا عكددداة الفيدددر  فدددإذا أ سلقدددت الالددددقة يف لسدددان الرشدددع  الشددديخ

م  عىل الريكاة  .فإىا   

 )املتن(

ا حدددددثهم عدددددىل الالددددددقة وبدددددني طدددددم فدددددإذا كدددددان فيدددددرا )عيدددددد عبدددددارة املالدددددمف: فم

 .(حكمها

 )الرشح(

الالدقة ليست والبة  اا بني طدم احلكدم  قالدد بد ن الالددقة هدي صددقة أو 

 عكاة الفير.
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 )املتن(

والتكبدددددددريات الريواادددددددد )همدددددددا املالدددددددمف لددددددداج وأراد أن يبدددددددني لددددددد   وقدددددددال: 

 .(واخليبتان سمة

 )الرشح(

لكيفية  الكيفية مشتملة عدىل فدروأ وعدىل سدمن وعدىل  داب  يريد أن يبني ا

فيهدا  فدرااض وفيهدا سدمن   فبدأ اآلن يبني ل  ترا هذ  الكيفية التي أنا بيمت لد 

  مددا قلددت لدد  مددن تكبددري  إذا قددال (والتكبددريات الريوااددد واخليبتددان سددمة)فقددال: 

ا يكون الك م الذي بني التكبريين يف  ف  احلكم  ف  إن ذل  سمة.التكبري فإذا

يعمي أنه من تركها فقد فوت الفض  واخليبتان كذل  سمة  فأل معم  سمة؟ 

 إال أن ص ته صحيحة.

طددذا قلمددا: اددا وقددع اخلدد ف يف ذلدد  وتموعددت أحاديددال و ثددار الالددحابة فددإن 

لددريم الرلدد  بسددألعها  فددإن  األمددر يف ذلدد  واسددع  فهددذا يدددل عددىل أن اخليبتددني ال ي 

فضدددددد  واألوىل أندددددده  لدددددد  كددددددي يعمدددددده الدددددددعاج وبركددددددة كددددددان يف  ددددددغ  إال أن األ

 املجل .

 )املتن(

والتكبريات الريوااد واخليبتان سمة وال يتمف  قب  ص ة العيد وال بعدها )  

 .(يف موفعها

 )الرشح(
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بدددأل أنددده تكلدددم يف الددددرس اادددام عدددن مكدددان صددد ة العيدددد  وقلمدددا: األفضددد  

واألوىل أن ت الدىل يف املالددىل  إذا لدداج المداس إىل املالددىل هدد  ي رشدع طددم أن يالددلوا 

  واف  يف ذل  املكان  أم ال؟

 )املتن(

 .(وال يتمف  قب  ص ة العيد وال بعدها يف موفعها)قال املالمف: 

 )الرشح(

يف ذلدد   افلددة ال قبدد  وال بعددد  وهددذا الددذي عليدده مجهددور أهدد  قددال: ال ي رشددع 

دددليت يف املالدددىل  ال ي رشدددع فيهدددا  افلدددة ال قبلهدددا  العلدددم  عدددىل أن صددد ة العيدددد إذا ص 

 وال  افلة بعدها.  

 وهذا الذي عليه مجهور أه  العلم.

ددددا  أن يالدددديل قبلهددددا وأن يالددددىل وقددددال اإلمددددام الشددددافعي: ال أرا يف ذلدددد   ب سا

 بعدها.

 : ال ي الىل قبلها  ولكن ي الىل بعدها.-رمحه اهلل–ل أبو حميفة وقا 

 -: ث ثة أقوالفعمد ا من هذا الال ة املالىل

ا  وهذا الدذي عليده مجهدور أهد  العلدم  ومدن  قول يقول: ب نه  ال ي رشع ميلقا

بيمهم ااالكية  إال أن أصح الروايات يف مدذهب اإلمدام مالد  عدىل أنده ي فالد  إن 

 في رشع  وإما إن كان يف املالىل ف  ي رشع. كان يف املسجد
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وأمددددا اإلمددددام الشددددافعي فقددددال: ال بدددد س يف ذلدددد   مددددن فعلهددددا ال أحكددددم ب ندددده 

 خالف السمة  ويؤلر عىل ذل .

 : ي سن بعدها وال يسن قبلها.-رمحه اهلل–واإلمام أبو حميفة 

 بددأل أن املسدد  ة فيهددا الث ثددة أقددوال  لدداج أحاديددال يف الالددحيح الددذي قدددمما 

ا يال  يف العيد إال الدركعتني  وا يالد  قبلهدا  من حديال ابن عباس أن المبي 

 وا يال  بعدها.

  بدد  قددال يقددول اإلمددام الشددافعي: هددذا أنددا امحلدده عددىل اإلمددام  اإلمددام ال يالدديل

الشددافعية ي كددر   لكددن احلددديال ا يددتكلم عددىل املالددلني  فلددأل سددكت عددن املالدددلني 

 ت إىل أصدددول الرشدددع ولددددت أن المبدددي رلعدددت إىل أصدددول الرشدددع  فلدددأل رلعددد

ا إذا حلت المافلدة  ولداج الوقدت الدذي ي رشدع فيده المافلدة   حال عىل الال ة ميلقا

 ف  حرج من إيقاع الال ة يف ذل .

ا  مدددن حدددديال ابدددن عبددداس أن المبدددي  "الالدددحيحني"اآلن لددداج حدددديال يف 

   يال  يف العيد إال ركعتني  ا يال  قبلها وال بعدها.

لفقهددداج أو مجهدددور أهددد  العلدددم مدددن هدددذا احلدددديال أو مدددن أثدددر ابدددن فاستشدددف ا

عبدددداس  عددددىل أندددده ال ي رشددددع وال ي سددددن يف العيددددد  افلددددة قبدددد  الالدددد ة وال  افلددددة بعددددد 

   الال ة  وهذا الذي عليه مجهور أه  العلم.  

الشافعي يقول: ب نه ال ب س وال حدرج أن يتمفد  الرلد  ولدو كدان يف املالدىل 

 ها.قب  ص ة العيد وبعد
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أبددددو حميفددددة يقددددول: ال  ال ي رشددددع قبدددد  ولكددددن ي رشددددع بعددددد. مددددذهب المهددددور 

 ودليلهم ما عمد ا فيه إ كال.

بقددي مددذهب اإلمددام الشددافعي  الشددافعي يقددول: حددديال ابددن عبدداس هددذا أنددا 

ددا   أمحلدده عددىل اإلمددام فإ دده قددال: ا يالدد  رسددول اهلل  فددالمبي  ا يالدد  لكو دده إماما

الددلني  وال أقددول للمالددلني: ال تالددلون إال لددو كددان ولكددن األثددر ا يددتكلم عددىل امل

. والمبي  المبي  ا ال تاللوا    .ا يق : ال تاللوا  ب  هو ا يال  لكو ه إماما

أن اإلمددام إذا خددرج يالددعد مبددارشة عددىل املمددا    إمددا رأيددت يف صدد ة المعددة

  والمدداس الددذين  ددا يمتظددرون صدد ة المعددة ي سددن طددم المافلددة  ويرغددب يف ذلددد 

 ال: األمر عمدي أنا واسع  فمن فع  ذل   ف  حرج عليه.فق

اإلمام أبو حميفة استدل بمف  األثدر  وألن تقددم أن األحمداف يقولدون: بد ن 

ص ة العيد مع وقت ح  المافلدة  ال ي رشدع طدم كدي ال يوقعدوا المافلدة إذا صدلوها 

 قب  العيد يف وقت المهي  ويف وقت الكراهة.

ققدددددني عدددددىل أن مدددددذهب المهدددددور أقدددددوا مدددددن حيدددددال إال أن الدددددذي عليددددده املح

الدددلي   وأندده ال ي رشددع يف صدد ة العيددد ال لإلمددام وال للمالددلني أي  افلددة  ال قبدد  

يسددع المدداس اآلخددرين   الالدد ة وال بعددد الالدد ة  ألن الددذي وسددع رسددول اهلل 

 وإن كان احلديال يف ذل  مسكوت عن البقية.

 )املتن(

 .(ص ة العيد وال بعدها يف موفعها وال يتمف  قب )كأل قال املالمف: 
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 )الرشح(

فكدددي ال يفهدددم  ألنددده لدددو   -رمحددده اهلل–يف موفدددعها وهدددذا مدددن دقدددة املالدددمف 

ددذهب هددذا حددذف يف موفددعها  كدد ن إذا رلعددت إىل البيددت ال ي رشددع لدد   فحتدد  ي 

االحددددددتألل يف موفددددددعها  إمددددددا إذا رلعددددددت إىل البيددددددت فإ دددددده ي رشددددددع لدددددد  أن تالدددددديل 

اليل من المواف  مدا  دئت  وإن ذلد  وقدت وقدت حد  الضح   وي رشع ل  أن ت

 المافلة.

عدىل صد ة العيددد ثدم بدني األحكدام ثدم فدرق مددا  -رمحده اهلل–همدا تكلدم اإلمدام 

هو سمة ممن هو فرأ  ثدم بدني لد  املوقدع الدذي تالدىل فيده  ثدم لداج لد  يف حالدة 

و د اإلمدددام قدددد فاتددده بيشدددج. مدددا هدددمدددا إذا تددد خر الرلددد   وإذا ذهدددب إىل املالدددىل ولددد

 احلكم؟ 

 )املتن(

ومن أدر  اإلمام قب  سد مه أههدا عدىل صدفتها ): احلكم وقال املالمف بني

 .(ومن فاتته ف  قضاج عليه

 )الرشح(

  فدددإن املسدددبوق إذا لددداج يف صددد ة مسددد  ة اإلدرا عمدددد الفقهددداج  هدددذ  تسدددم 

العيد  ال فدرج عدن حدالتني اثمدني  إمدا أن يددر  لدريج مدن صد ة العيدد ممهدا  وإمدا 

ن ال يدر  يشج  فإما إذا أدر  الريج ولو أدر  اإلمام يف التشهد  فداتفق العلدألج أ
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عددت  ألن المبددي  مددا أدركددتم »قددال:  عددىل أن ي سددن لدده أن يقضدديها عددىل مثدد  مددا رش 

 حديال صحيح. «فاللوا  وما فاتكم فاقضوا 

مددا أدر  املسددبوق مددن صدد ة العيددد أي كيفيددة فإ دده يقددوم ويقضدديها عددىل اطيئددة 

عددت  واطيئددة التددي قلماهددا واخ  اهددا وهددي مددذهب المهددور أندده يكددا يف التددي  رش 

اهلل سددبحا ه ومحمددد  األوىل ثددألن ويكددا يف الثا يددة سددت  وأندده يالدديل عددىل المبددي 

 بني ك  تكبريتني. هذ  املس  ة باتفاق. وتعاىل

يف حالدددة مدددا إذا لددداج واإلمدددام فيدددب  ويكدددن قدددد ا تهددد  مدددن املسددد  ة الثا يدددة  

   فأل هو احلكم فيها؟ الال ة

 )املتن(

ا إن  اج أحب ص هتا تيوعا  فإن  ومن فاتته ف  قضاج عليه)قال املالمف: 

 .(وإن  اج ص ها عىل صفتها  اركعتني وإن  اج أربعا 

 )الرشح(

أهيددا املالدديل إىل املالددىل  وقددد وسددع لمددا البدداب  قددال: إذا لئددت  همددا املالددمف

و لددد  أمدددا أنددده ال تالددديل وال تق ددد فلددد  أربعدددة خيدددارات    صددد ة العيدددد  فاتددد

ركعتددددني وأمددددا أن تقضدددديها عددددىل كيفيتهددددا التددددي تمع اخليبددددة  وأمددددا أن تالددددليها وتسدددد

عت  فإ ا عمد ا أربعة حاالت   تكلم عليها.رش   ذا

 )املتن(

 .)ف  قضاج عليه(أما قوله: 
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 )الرشح(

فكددذل  هددذا باتفدداق الفقهدداج  ألن صدد ة العيددد عددىل قددول اإلمددام أمحددد ب ىددا 

 رأ كفاية  وقد ص ها المع الغفري  فقد سقيت عن الذي ا مح ها.ف

هددي سددمة مؤكددددة  والسددمن ال تقادد مددن حيددال اللدددريوم  عددىل قددول المهددور 

لدريم قضداج  وإ أل ي رشع طا القضاج من حيال ال غيب  أما مدن حيدال اللدريوم  فد  ي 

مع احلالدددددة األوىل  فددددد  حدددددرج عليددددده أن يالددددديل  بددددد   لددددد  ويسدددددت السدددددمن  فهدددددذ 

 اخليب.

 )املتن(

د)ثم بني احلالة الثا ية وقال:  وإن   ا إن  داج ركعتدنيفإن أحب ص هتا تيوعا

    .(وإن  اج ص ها عىل صفتها  أربعا  اج

 )الرشح(

ذكدددر لمدددا ث ثدددة احدددتألالت يف حالدددة أراد أن يالددديل  ركعتدددني أربعدددة عدددىل  فددد  

 قضاج الال ة.

مددام أبددو حميفددة ومالدد    حددن االحددتألل األول أندده ال يق دد هددو مددال إليدده اإل

 ختددار ذلدد  أندده ال يق دد  ألىددا سددمة مؤكدددة  وال حددرج عليدده  وال ي شددك  عليمددا 

بدد ن أبددو حميفددة قددال: ب ىددا والبددة  ألىددا الوالددب لددي  بمعمدد  الفددرأ  فلهددذا ال 

إ كال  وأبو حميفة يفرق بني الفرأ والوالب  فهي من بداب الولدوب الدذي 

 ال يلريم.
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لريم بالقضاج  وأن كان قد قال: ب ىا والبة  ألىدا يشد ط يف وأبو حميفة ال ي

صدد ة العيددد الألعددة  وهددذا الرلدد  فاتتدده الألعددة فددإذا ال ت رشددع كالدد ة المعددة  

فإىددددا والبددددة عددددىل فددددرأ األعيددددان  لكددددن إذا سددددلم اإلمددددام فيقضدددديها أربعددددة وهددددي 

اج إىل املالدىل الظهر  وهذا الذي اختار  اإلمام أبدو حميفدة ومالد   عدىل أنده مدن لد

 وولد اإلمام قد سلم  ف  ي رشع له الال ة.

 حن قلما: ك  ذل  من باب الفضد  مدن بداب المفد   اإلمدام الشدافعي فتدار 

ويقتةد عدىل اخليددار األخدري وهدو يقضدديها عدىل صدفتها  وهددذا كدذل  ال عمدد ا فيدده 

هدر إ كال  ألنه فاتتده صد ة فيقضديها عدىل الالدورة التدي تقددمت  أندت فاتد  الظ

ا  وهما فات  صد ة العيدد عدىل هيئدة معلومدة فتالدليها عدىل تلد   فإ   تالليه يهرا

فقددان لمالددو  الرشدديعة   ا اسددتبعد ا خيددارين اثمددني أو إىددأل خيدداران موا اطيئددة  فددإذا

لددددريم فيهددددا القضدددداج  أو أندددده يقضدددديها عددددىل  وأندددده ال يقضدددديها  ألىددددا سددددمة والسددددمة ال ي 

 يف القاعدة الفقهية: القضاج محكي األداج. كيفيتها  والقضاج كأل يقول الفقهاج 

لكدددن الالدددورتني الدددذين ذكر دددا املالدددمف  هدددي أن يقضددديها أربدددع أو يقضددديها 

 ركعتني  هذا فيه إ كال.

حتددددد  قدددددال ذلددددد  اإلمدددددام ابدددددن ر دددددد يف بدايدددددة املجتهدددددد  وقدددددال مدددددن الماحيدددددة 

ال يستسددددان  ألندددد  أنددددت تريددددد تق دددد  فإمددددا أندددد  الفقهيددددة: ذلدددد  ال يستسدددديغ أو 

 اليشدج الدذي فدات  أو ال تق د. أمدا أند  تقضديها بكيفيدة خمتلفدة  فهدذا فيده تق 

 إ كال.
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وي عدددن عددديل  -رمحددده اهلل–اإلمدددام أمحدددد  قدددال: األمدددر يف ذلددد  واسدددع  ألنددده ر 

 وعن ابن مسعود أنه فع  يف ص ة العيد ت قا أربع أو ت قا ركعتني.

ددددا   آلثددددار صددددحابة فالددددذي ذهددددب إىل ذلدددد  هددددو اإلمددددام أمحددددد  ألندددده كددددان وقافا

أندده إذا قضدداها أربعددة فقددد قددال بددذل  عدديل  فقددد لدداج عددن   فاختددار رسددول اهلل 

عيل بن أي سالب أنه اا كان فرج للمالىل كان يستخلف يف مسدجد رسدول اهلل 

رل ا ياليل بالعجرية  وأمر  ب ن يالديل هبدم ركعتدني  ويف حدديال ابدن مسدعود أنده 

 ياليل هبم أربع.

ا األمددر يف ذ ددا وإن  دداج صددىل اثمددني  فقددال: إذا لدد  واسددع  فددإن  دداج صددىل أربعا

إال أن اخليددار الددذي اختددار  اإلمددام الشددافعي أقددوا مددن حيددال  الددو  الرشدديعة  

فإن من حيدال  الدو  الرشديعة فدإن القضداج محكدي األداج  فمدن فاتتده الالد ة ال 

 حرج عليه وال ب س عليه أن يالليها عىل الكيفية التي فاتته.

اج خاصدددة السدددادة احلمابلدددة يقولدددون يف صددد ة األربدددع  ددددون أن بعدددض الفقهددد

ا   علددون همددا  قيدداس  ويقولددون: أمددا رأيددت أن المعددة إذا صددليت ركعتددني لهددرا

: هذا الباب من هذا الباب. ا  فقالوا  مع اخليبة  لكن إذا فاتت فإ ه يالليها أربعا

 .إال أن  لو أمعمت المظر  د إن هذا اإلحلاق غري صحيح

ر  ثدددم يالددديل أربدددع ركعدددات ليسدددت بددددل  الددديل يالددديل الظهدددر الدددذي فاتددده الظهددد

ددا    قددول لدده أندد  تق دد المعددة  بدد  يف حقدده أمددا المعددة أن كددان مددن أهلهددا أو أربعا

ددا عددىل الظهددر  ددا قياسا فهمددا قيدداس مددع الفددارق  همددا قددال: إذا فاتدد  العيددد صددليها أربعا
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صدد ة  ولددي  طددا مددع المعددة  فمقددول لدده: اآلن أنددت بالمسددبة ملددن فاتتدده العيددد فاتتدده 

بدددل  أمددا الظهددر فدد  ي سددم  ب ندده قضدداج للجمعددة  بدد  هددو صدد ة مسددتقلة  فلهددذا ال 

 يمبغي اإلحلاق يف ذل .

عددىل الكيفيددة لدداج إىل مسدد  ة وهددي التكبددري الددذي همددا اددا تكلددم وخددتم الكدد م 

اهلل سدددبحا ه ي رشدددع يف هدددذ  األيدددام  وهدددذا تكبدددري قدددد أمجدددع األمدددة عليددده  وقدددد  دددن 

مْ }القددددددر ن وقدددددددال:  يف وتعدددددداىل اك  ددددددددهل ددددددا ههل دددددددىلهل مهل هل عهل ُر وا ا دددددداه  لِت كهل ةهل وهل ددددددوا اْلِعددددددددر لِت ْكِمل   {وهل

 فالتكبري هذا الذي قالد  املالمف. .[185]البقرة:

 )املتن(

 .(ويستحب التكبري يف ليلتي العيدين)قال: و

 )الرشح(

 عمد ا عيد األفح  والفير.

قددد أمجعددت األمددة عددىل أندده أمددا بالمسددبة لعيددد األفددح  الددذي فيدده التضددحية  ف

ي رشدددددع التكبدددددري يف ذلددددد   ووقدددددع اإلمجددددداع عدددددىل أنددددده ي رشدددددع التكبدددددري يف ليلدددددة عيدددددد 

وأن كددان مجدداهري  ووقددع اخلدد ف يف الفيددر  هدد  ي رشددع التكبددري أم ال؟األفددح   

وي عن أ   عديل أنده ال ي رشدع ذلد  إال أن  ي وعدنأه  العلم  يريون ذل   إال أنه ر 

 ون: ب ن التكبري مسمون يف الليلتني. أه  العلم قاسبة يقول

هددذا  دددون يف مددذهب اإلمددام الشددافعي  مسدد  ة يقولوىددا السددادة الشددافعية  

 .يقولون: من أقوا أو السمية  كد؟ عيد الفير أو عيد األفح 
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الشدددافعي يف ذلددد  لددده قدددوالن القدددديم والديدددد  القدددديم يقدددول: السدددمية أقدددوا 

 كد بالمسبة لعيد الفير  ااذا؟أو: السمية بالمسبة لعيد األفح   والديد يقول

قددددال الشددددافعي: السددددمية يف التكبددددري يف ليلددددة العيددددد  بالمسددددبة إذا كددددان أفددددح  

عيددددد األفددددح  وقددددع  لولدددود اإلمجدددداع  ألن عمددددد ا عيددددد الفيددددر وعيدددد األفددددح  

ا اإلمجاع عىل السمية   ت قدم  وتؤكد سميته عن الفير. فإذا

يقدددول: ال  عيدددد الفيدددر الديدددد أوكدددد   ويف مدددذهب اإلمدددام الشدددافعي الديدددد

هل }ألنده ثبدت بدالقر ن  ألن اهلل سدبحا ه وتعدداىل قدال:  ُر وا ا دداه  لِت كهل ةهل وهل دوا اْلِعددر لِت ْكِمل  وهل

مْ  اك  دهل ا ههل ىلهل مهل إكدألل العددة التدي هدي إكدألل صدوم  دهر رمضدان   .[185]البقرة:{عهل

ه ثبدت باإلمجداع  وهدذا ألنده فإذا أكملتم فلتكاوا  فقدال: ألن هدذا يف القدديم  ألند

 ثبت بالقر ن.

 مبدده عليهددا  هددي مسدد  ة أصددولية  ددد كثددري مددن علددألج األصددول يف همددا مسدد  ة 

 املساا  الفقهية  أو بعد الفقهاج يقول: ودلي  ذل  الكتاب والسمة واإلمجاع.

و األصددد  األصدددي   والسدددمة كدددذل   فدددإذا ثبدددت احلكدددم بالكتددداب الكتددداب هددد

ألن اإلمجاع هو اتفاق األمة  واألمدة األصد  أىدا  إىل إمجاع؟ ااذا  حتاجوالسمة  

 ليست طا والية يف إثبات األحكام وال يف رفعها.

قدددددم اإلمجدددداع  عددددىل فيقولددددون: ال  اإلمجدددداع حتدددد   دددددون يف كتددددب األصددددول ي 

تر  واإلمجددداع ال يكدددون إال  الكتددداب والسدددمة  ألن اإلمجددداع هدددو بمرتبدددة المقددد  املتدددوا
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ا حكمهدددا مسدددتمر   هللبعدددد وفددداة رسدددول ا   فهدددم اتفقدددوا عدددىل هدددذ  املسددد  ة  فدددإذا

لد له مستمد من كتاب أو من سمة.  واإلمجاع ال يكون إال إذا و 

والهددددد  بمسدددددتمد اإلمجددددداع ال ي ددددد  فاإلمجددددداع ال يدخلددددده المسدددددخ  بخددددد ف 

 القر ن والسمة  فقد يدخله يف المسخ.

الكتدددداب والسددددمة   وطددددذا اددددا يقددددول الفقهدددداج   دددددون يف كتددددبهم  ودليدددد  ذلدددد

  -:فاإلمجاع يؤت  به ألمرين اثمنيواإلمجاع  

إذا كددددان فددددممي  فباإلمجدددداع يالددددري  أن دليدددد  الكتدددداب والسددددمة األمددددر األول:

 قيعي.

اا لاج اإلمجاع علممدا إن هدذا احلكدم لدي  بممسدوه  أنده ثابدت  األمر الثاين:

يف عمددن رسددول ألندده أمجعددت عليدده األمددة بعددد رسددول اهلل  والمسددخ البددد أن يكددون 

اهلل  واإلمجدددداع البددددد أن يكددددون بعددددد عمددددن رسددددول اهلل  فيدددددل عددددىل أن هددددذا األمددددر 

 باإلمجاع ثابت.

 )املتن(

 .(ويكا يف األفح  عقيب الفرااض) قال املالمف: 

 )الرشح(

  -:التكبري ع  قسمنييقول الفقهاج: 
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ددا  ويكدد تكبددري ميلددق: ا فهددو الددذي قددال يف ليلتددي العيددد  والتكبددري هددذا ميلقا

المدددداس يف السددددوق  ويكددددا المدددداس يف البيددددت  وهددددي مددددن  ددددعاار اإلسدددد م  ومددددن 

 الشعاار التي اختفت أو تكاد أن ختتفي يف هذا الريمن  ف بد ممها.

فكان ابن عمدر فدرج إىل السدوق  فيكدا  فيكدا أهد  السدوق بتكبدري   وهدذا 

ن عليمدددا   و دددكر  عدددىل هدددذ  العبدددادة التدددي مددداهلل سدددبحا ه وتعددداىلمدددن بددداب تعظددديم 

 بإكألطا.

 فالتكبري امليلق هو أن يكا يف مجيع األوقات وال ي تقيد بحال.

فدددد  ي رشددددع إال يف عيددددد األفددددح   ويكددددون  :قيددددداملتكبددددري الالمددددوع الثدددداين : و

 عقب الاللوات.

 )املتن(

يف الألعددة مددن صدد ة  ويكددا يف األفددح  عقيددب الفددرااض)قددال املالددمف: 

 .(خر أيام الترشيقالفجر يوم عرفة إىل العة من  

 )الرشح(

يعمدددي: ث ثدددة أيدددام التدددي هدددي أيدددام الترشددديق  واهلل سدددبحا ه وتعددداىل ذكرهدددا يف 

مت  يبدأ هدذا يف هذ  الث أ  إال أنه  اهلل سبحا ه وتعاىلالقر ن  وذكر ب نه ي ذكر 

 التكبري؟

صددد ة الفجدددر يدددوم عرفدددة إىل لألفدددح  بيمددده املالدددمف  أنددده يبددددأ مدددن بالمسدددبة  

 يف ص ة العة  هذا بالمسبة للمقيد.  خر أيام الترشيقالعة من 
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بددأ يف التكبدري امليلددق  امليلدق يف الفيدر  وقدع فيده اخلد ف  الشدافعي يقدول: ي 

ا  دددوال ي رشدددع يف عمدددد ر يدددة هددد ل  دددوال   ا العيدددد وغددددا جمدددرد أنددده ي علدددن ب نددده غددددا

 التكبري.

د  وهدذا اخلد ف والمهور يقولون: ال  التكبري بعد ما ييلدع فجدر يدوم العيد

ا يف الفقددده  وسدددببه هدددو اليدددوم  هددد  يددددخ  بغدددروب  دددم  أمددد   أو   دو ددده كثدددريا

يدخ  بيلوع  م  اليدوم  فمدن يقدول بد ن  دوال بمجدرد غدروب الشدم   خدر 

 يوم يف رمضان ي رشع هما  التكبري  وهو قول اإلمام الشافعي.

لفجدر يثبدت إذا سلدع الفجدر  ألن بيلدوع اوالذين يقولدون: ال  ال يددخ  إال 

 األحكام  فإن التكبري ي رشع يف ذل .

 )املتن(

)إال املحرم  فإ ه يكا من ص ة الظهر يوم المحر إىل العة قال املالمف: 

 .من  خر أيام الترشيق(

 )الرشح(

اسدددتثم  املالدددمف  بالمسدددبة للتكبدددري املقيدددد  فدددإن املحدددرم الدددذي وقدددف بعرفدددة  

يكا من ص ة الظهر يدوم المحدر  يعمدي:  فإن فتلف فيه التكبري يف التوقيت  فإ ه

العةدد مددن  خددر أيددام الترشدديق إذا كددان يف اليددوم بعددد مددا يمحددر ي رشددع لدده التكبددري إىل 

 الثالال باٍق يف مم .

 :.......اليالب
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سب ذل  يكون يوم عرفة داخ .الشيخ  : إذا ح 

 : ........اليالب

 )املتن(

واهلل   إ ه إال اهلل  ال أكداوصفة التكبدري  دفعا اهلل أكدا اهلل)قال املالمف: 

 .(أكا اهلل أكا وهلل احلمد

 )الرشح(

يف صددددددفة التكبددددددري ووردت عددددددن  هددددددذ  الالددددددفة التددددددي لدددددداجت عددددددن المبددددددي 

  واختارهددا اإلمددام أمحددد واإلمددام الشددافعي  وذهددب الالددحابة رفددوان اهلل علدديهم

ا ثدد أ  -عددىل الميددع اهلل ةرمحدد–مالدد  وأبددو حميفددة  اهلل أكددا  إال أن التكبددري وتددرا

اهلل أكدددا اهلل أكدددا  ث ثدددة تكبدددريات  وكدددذل  اسدددتدلوا بفعددد  الالدددحابة يف ذلددد   

واألمدددر يف ذلددد  واسدددع  فدددإن  ددداج كدددا عدددىل الكيفيدددة هدددذ  أو الكيفيدددة التدددي ذكرهدددا 

 املالمف. 

وهبذا يكم  املالمف كتاب العيد  و بدأ يف كتاب المدااري يف الددرس القدادم 

 وس مه عىل سيد ا حممد. والعلم عمد اهلل  وصلوات ري

 


